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Op 18 november werd de patrones 
van zang en muziek St. Cecilia her-
dacht. 

Ons koor heeft de viering van 10.30 
uur feestelijk opgeluisterd en tot slot 
werd een 6-tal jubilarissen in het zon-
netje gezet vanwege langdurig lid-
maatschap (25, 40 en zelfs 50 jaar!). 

Het is een traditie dat ons koor vlak 
voor kerstmis in de Santmark zingt. 
Naast koorzang,  worden ook geza-
menlijk liedjes gezongen. 

Op zondag 16 december 2018 wordt 
de traditionele kerstsamenzang ge-
houden in de Pancratiuskerk.
Aanvang 14.00 uur, de kerk is open 
vanaf 13.30 uur.

Dit jaar wordt onder andere mede- 
werking verleend door R.K. Gemengd  
Zangkoor, Koor Cantare, het Heren-
koor, de Drie B's van Die-vers, en het 
kinderkoor De 'Sterretjes'.

Alle koren zullen gezamenlijk liederen 
zingen en ook ieder koor apart afge-
wisseld met een gesproken kerstge-
dachte. Uiteraard zullen ook samen 
met de aanwezigen verschillende 

Dit jaar zal dit op zondag  16 decem-
ber zijn, vanaf 10.30 uur.  
Maandagavond 24 december zingt 
het Koor tijdens de nachtmis. In ie-
der geval staat op het programma 
de Missa Brevis in bes van Tambling, 
met begeleiding van blazers van 
Emergo.

Hoelang zullen wij dit nog vol kunnen 
houden? Iedereen is van harte wel-
kom. Kom eens proefzingen of stuur 
een mailtje naar minekedegeest@
hccnet.nl.

kerstliederen worden gezongen.
De algehele leiding is in handen van 
Joost Doodeman en de samenzang 
wordt begeleid door organist Ronald 
Schollaert en trompettist Ton Heus.
Na afloop van de samenzang zal de 
kerstboom op het kerkplein worden 
versierd.

Alle kinderen worden uitgenodigd om 
tijdens de samenzang in het paro-
chiehuis versiersels voor de boom in 
elkaar te knutselen. De volwassenen 
krijgen ook gelegenheid een kerst-
versiering in de boom te hangen. 

Hier wordt voor ge-
zorgd, maar men kan 
ook zijn eigen creati-
viteit hier op los laten. 

Dit alles onder het 
genot van een kopje 
koffie of thee, en een 
glaasje glühwein.

GEMENGD KOOR PANCRATIUS

KERSTSAMENZANG

GEZINSVIERING KERSTAVOND
Op kerstavond 24 december is er een gezins- 
viering in de Pancratiuskerk, om 17.30 uur. 
Margo de Wolf gaat in deze viering voor. 
Het kinderkoor De Sterretjes, onder leiding van 
Marieke Zondervan, zingt in de viering. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Iris de Leur.

De decembermaand is weer aan-
gebroken, een maand om te ge-
nieten van gezelligheid, lekker 
eten, kerstmuziek en geschen-
ken. Bij uitstek ook een maand 
om terug te blikken op het jaar 
2018. Kerst- en nieuwjaarsvierin-
gen zijn mooi en feestelijk, maar 
geven voor onze pastores, kos-
ters, koren en andere vrijwilligers 
ook veel drukte en verantwoorde-
lijkheid. Daarom wil het bestuur 
waardering uitspreken voor alle 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat 
Kerst en Nieuwjaar ook dit jaar 
weer in onze kerken gevierd kun-
nen worden: hartelijk dank daar-
voor.

VERJAARDAGEN PASTOOR 
KALEAB MASRESHA EN 
DEKEN TON CASSEE
Tijdens en na afloop van de vie-
ring op zondag 21 oktober in de 
Pancratiuskerk mocht pastoor Ka-
leab de felicitaties in ontvangst 
nemen van vele parochianen en 
belangstellenden ter gelegenheid 
van zijn 47e verjaardag. Geheel 
‘in solidum’ vierde op 14 novem-
ber jl. ook deken Ton Cassee zijn 
verjaardag. Hij mocht dezelfde cij-
fers bijschrijven maar dan in de 
omgekeerde volgorde. Wij wen-
sen deken Ton Cassee en pas-
toor Kaleab nog vele jaren in goe-
de gezondheid toe!   

BOUWKUNDIGE ZAKEN
In de Heemskerkse zusterpa-
rochie werd onlangs een nieuw 
stalen kruis op de klokkentoren 

van de Mariakerk teruggeplaatst. 
Daarmee is de renovatie van de-
ze toren voltooid. Met hijskraan 
en hoogwerker werd het 800 kg 
zware kruis weer op de buisspil 
gehesen. De  klokkentoren en het 
kruis zullen op zondag 2 decem-
ber door Z.E. kardinaal Simonis 
plechtig worden ingezegend. Wij 
hopen dat de klokken van de ge-
restaureerde toren van de Maria-
kerk nog vele jaren ‘Gods roep-
stem in brons’ mogen laten ho-
ren!

PROTOCOL 
PRIVACYWETGEVING
Het bestuur van het samenwer-
kingsverband (voorheen heet-
te dit ‘personele unie’) heeft een 
protocol inzake de privacy wet-
geving geaccordeerd. De nieuwe 
wet, Algemene Verordening  Ge-
gevensbescherming, noodzaakt 
parochies om bij de publicatie 
van persoonsgegevens in paro-
chiebladen bijvoorbeeld voortaan 
vooraf toestemming te vragen 
aan betrokkenen. 

VITALITEITSSCAN
Het bisdom Haarlem-Amsterdam 
heeft alle parochies gevraagd een 
zogeheten vitaliteitsscan uit te 
werken. Deze vitaliteitsscan vormt 
samen met het gebouwenplan 
de basis voor het aanvragen van 
machtigingen aan het bisdom. 

Bert Jan Rozestraten,
Gedelegeerd voorzitter

UIT HET BESTUUR

Zo aan het eind van het jaar willen 
wij iedereen danken, danken voor uw 
financiële bijdragen, danken voor 
uw werkzaamheden voor de 
parochie, danken voor uw aanwezig-
heid bij de diverse vieringen. 
Wij hopen volgend jaar wederom op 
u te kunnen rekenen.

Wij wensen eenieder een Zalig Kerst-
mis, een Zalig Nieuwjaar en veel 
voorspoed in het nieuwe jaar.

U bent van harte welkom op de 

nieuwjaarsreceptie na afloop van de 
dienst op 6 januari 2019.

Werkgroep Volwassen Liturgie
Zaterdag 8 december a.s. zal de 
werkgroep Volwassen Liturgie voor 
het laatst een dienst verzorgen. 
Om diverse redenen zal de groep 
haar werkzaamheden stoppen.
Wij danken de dames voor hun 
jarenlange inzet!

Piet van der Horst
Secretaris

VANUIT HET LOCATIETEAM



God van licht,
soms heerst duisternis 
in en om ons heen.
in de stilte ontwaren we 
een ster, een licht.
met de stilte groeit het licht,
het verdrijft de duisternis.
dit licht is niet te doven,
schenkt ons leven in overvloed
en een nieuwe toekomst: 
een kind.
Een kind is ons geboren.
Vreugde alom.
Nieuw licht, nieuw leven, 
een nieuw geluid.
Er is leven en hoop en nieuwe 
toekomst.
Dit kind komt met de boodschap
dat God nog niet ontmoedigd 
is over mensen.
Het licht van het kind straalt 
op ons af.
Nu zien we weer licht in de 
ogen van de mensen.
God, Uw licht is niet te doven.
We vragen U,
laat uw licht schijnen voor alle 
mensen op aarde.
Dan zal er gerechtigheid zijn 
en vrede,
nooit meer duisternis.
We vragen het U
in naam van het kind Jezus
voor altijd.

Amen

René Hornikx

LICHT

Op donderdag 15 november jl. is de 
werkgroep kerkbalans weer bij elkaar 
geweest. Dit keer voor de afronding 
van het jaar 2018 en voor de voorbe-
reidingen van de Actie Kerkbalans 
2019.

Wat betreft het jaar 2018 kan worden 
vermeld dat er circa 240 parochianen 
nog niet hebben gereageerd op de 
oproep om voor 2018 hun bijdrage 
over te maken. Sommigen wachten 
tot het einde van het jaar, maar om 
iedereen wakker te houden krijgen 
deze mensen toch nog een herinne-
ring van de jaarlijkse actie. Zoals het 
er nu voor staat zal de hoogte van de 
ontvangen bedragen niet veel afwij-
ken van 2017 mits de genoemde 240 
parochianen alsnog reageren.

Nu de begroting voor 2019 is goed-
gekeurd kan de werkgroep kerkba-

Zaterdagavond 20 oktober hebben 
wij weer een hele leuke avond ge-
had. Het thema was escape room 
en de organisatoren hadden erg hun 
best gedaan! 

We moesten verschillende puzzels 
oplossen en opdrachten uitvoeren, 
om zo op de JPC-zolder uit te ko-
men. Uiteindelijk waren alle puzzels 
opgelost en opdrachten uitgevoerd 
binnen de tijd. Na het programma 
hebben we nog gezellig met elkaar 
nagepraat en wat gedronken. Al 
met al was het weer een geslaagde 
avond!

Ben jij tussen 15 en 25 jaar en lijkt 
het je leuk om een keer langs 
te komen? Mail dan naar:
info.jpc15plus@gmail.com 

Je bent van harte welkom! 
Voor een impressie van JPC 15+ kan 
je terecht op onze facebook-pagina: 
www.facebook.com/jpc15plus

Het was spannend voor de leden van 
de Vormsel-werkgroep;  hoeveel be-
langstellenden  zullen er naar de in-
formatieavond komen?  Er waren wel 
aanmeldingen, maar er komen altijd  
mensen die zich niet aanmelden en 
daar zijn wij ook  blij mee.

Op 12 september kwamen 12 ouders 
en 7 kinderen. We hadden een goe-
de avond en de kinderen vulden en-
thousiast  het inschrijfformulier in. Er 
waren ook enkele aanmeldingen bin-
nen gekomen die er niet waren en 
een  aantal die zich aanmelden n.a.v. 
de schoolbezoeken die kapelaan 
Teun heeft gedaan.
Uiteindelijk is  er naar Eveline, Tyra, 
Luc, Daniel, Marciano, Rosalia, 
Thomas, Sarai, Angelo, Sebasti-
aan, Robert, Anna S., Eva, Nina, Bar-
tosz, Anna de M., Oskar, Gwen, Nick, 
Kuba en Nico, 21 kinderen in totaal,  
een uitnodiging verstuurd om naar 
de 1ste groepsavond te komen. 

We werken dit jaar voor het eerst al-
le avonden  in regionaal verband en 
hebben een heel nieuw programma: 
In  vuur en vlam.

Op 26 september  hadden we de 
deur van het Parochie Centrum van 
de Laurentiuskerk,  opengezet om 
onze jongeren te verwelkomen. Bo-
ven in een van de grote ruimtes heb-
ben we na een welkomstwoord,  een 
namenspel gedaan. Het programma 
bestond uit verschillende korte on-
derdelen, de een om iets te leren de 
ander als ontspanning. De 7 sacra-

lans starten met de voorbereidingen 
voor de actie 2019. Het standaard 
drukwerk is inmiddels ontvangen en 
de begeleidende brief en financiële 
toelichting worden nu  gemaakt.
De actie kerkbalans gaat 19 januari 
van start. Wij als werkgroep kerkba-
lans maar ook alle mensen die onze 
parochie een warm hart toedragen 
rekenen ook in 2019 weer op uw fi-
nanciële steun.

Mocht u om wat voor reden dan 
ook toch nog een bijdrage willen 
overmaken dan graag op rekening  
NL18INGB0000206597 of 
NL85RABO0311902316 
t.n.v. RK Parochie de Goede Herder.

Namens de werkgroep Actie Kerk-
balans dank voor uw aandacht,

Gerard Veldt

Eerste Heilige Communie wordt ge-
vierd op zondag 12 mei 2019 in het 
parochiehuis naast de Pancratius-
kerk, Dorpsstraat 113 te Castricum. 

U kunt uw kind opgeven voor deel-
name aan het Communieproject met 
het inschrijfformulier. Dit formulier 
wordt op de informatieavond uitge-
reikt, maar u kunt het ook aanvragen 
via degoedeherder@ziggo.nl of via 
06 -536 793 18

De inschrijving sluit op vrijdag 21 de-
cember 2018.

menten en wat doe je met dilemma’s 
waren de hoofdonderwerpen. De kin-
deren krijgen na iedere bijeenkomst 
het werkboek mee naar huis. Soms 
met een opdracht of om nog iets af 
te maken, maar zeker ook om hun 
ouders te laten zien wat ze gedaan 
hebben.

Wij, de leden van de Vormsel-werk-
groep hopen dat we met deze jonge-
ren een mooie  voorbereidingstijd  op 
het Heilig Vormsel mogen hebben.

Intussen hebben we drie regio vorm-
sel bijeenkomsten gehad. De avon-
den vliegen voorbij. Deels door het 
drukke programma en ook omdat het 
geslaagde avonden zijn geweest.
Het was de bedoeling om de kerst-
bijeenkomst, die gehouden wordt op 
woensdag 19 december,  in de Klop 
in Uitgeest te houden. Maar helaas 
is de ruimte bezet en hebben we ge-
kozen voor de Esplanadezaal van de 
Mariakerk in Heemskerk.

Op het moment dat dit stukje wordt 
geschreven hebben we in grove lij-
nen het kerstprogramma uitgezet. 
We gaan het uitwerken en hopen dat 
de kerstbijeenkomst in de juiste sfeer 
zal verlopen. Let wel op: de avond 
begint om 18.45 uur.
Alle vormelingen krijgen nog een uit-
nodiging.
De werkgroep wenst alle lezers en 
vormelingen een gelukkig Kerstfeest 
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Elly Dantuma

ACTIE KERKBALANS

INFORMATIEAVOND  
OVER HET COMMUNIEPROJECT

JPC 15+

NIEUWS  VAN DE VORMSELGROEP

CONCERT NEVA ENSEMBLE UIT 
RUSLAND IN DE PANCRATIUSKERK

Vrijdag 11 januari 2019 geeft het Neva Ensemble uit St. Petersburg een 
bijzonder concert in de St. Pancratiuskerk.  Het ensemble komt ieder 
jaar voor een maand naar Nederland en geeft dan een groot aantal 
concerten. Het ensemble bestaat uit twee zangeressen, drie zangers 
en een pianist. Er worden Slavisch-Byzantijnse liederen, kerstliederen, 
Russische volksliederen, aria’s, duetten, romances en trio’s van 
beroemde (Russische) componisten gezongen. 

Het concert op vrijdag 11 januari begint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Na afloop van het concert is er een deurcollecte. 
Meer informatie op hun eigen website: www.neva-ensemble.narod.ru



Op dit moment zijn er veel sleutels van de voordeur van het parochie-
huis in omloop. Deze sleutels waren beschermd en zijn tot op heden 
niet na te maken behalve met een machtiging.

De administratie hiervan willen wij op orde krijgen en ons verzoek is om 
diegene, die om welke reden de sleutel niet meer nodig heeft, deze in te 
leveren. U kunt de sleutel in een enveloppe met daarop uw naam inleve-
ren in de brievenbus van het Parochiehuis. Ook als u een sleutel van uw 
voorganger heeft overgenomen en u weet niet of dat doorgegeven is, 
vernemen we dat graag.

Het gaat om sleutels van merk PFAFFENHAIN met aan de achterzijde 
de letters GHS, GS2, SUB1 of GS1
Hopelijk krijgen we hierdoor weer de administratie weer up-to-date. 

Bij voorbaat dank,
Wim Brakenhoff 0251-656262  wimbrakenhoff@ziggo.nl of 
Jan Borst 0251-654064  jan2.borst@planet.nl    

SLEUTELS PAROCHIEHUIS

Iedere 2e donderdagavond van de 
maand komen enkele vrouwen, ka-
tholiek én protestant,  bij elkaar om 
te spreken over een gespreksonder-
werp.

Samen worden die onderwerpen uit-
gezocht. Dat kan over van alles gaan 
waar op dat moment de aandacht 
naar uitgaat.

De koffie klaar om 19:45 uur in een 
van de zalen van de Maranathakerk, 
zodat we om 20:00 uur kunnen be-
ginnen. We gaan door tot 22:00 uur.

De eerstvolgende avonden zijn op 
10 januari en 14 februari. De onder-
werpen liggen nog niet vast.
 
Misschien is het wat voor u? U kunt 
altijd een keer komen kijken. U bent 
van harte welkom!

Inlichtingen: 
Annalize Karsten, tel. 654 494 en 
Mariet Feijen-Schrickx, tel. 655 697

ACTIVITEITEN RAAD VAN 
KERKEN CASTRICUM

OECUMENISCHE 
VROUWENGESPREKSGROEP

Op vrijdag 12 oktober or-
ganiseerde de MOV haar 
jaarlijkse Ethiopische 
maaltijd in de pastorie. 
De koks hadden een me-
nu samengesteld en er 
werd heerlijk gegeten. 

Dit jaar begonnen wij met 
een zoete aardappelsoep en daar-
na kwam het hoofdgerecht de injer-
ra. Deze werd geserveerd met twee 
vleesgerechten, namelijk kip en rund-
vlees. Naast de vleesgerechten was 
er een warme groentestoofschotel, 

De grootste Kerststal van Nederland 
staat ook dit jaar weer in de 
St. Agathakerk in Beverwijk. 

Het thema is deze keer “Kind ons ge-
boren”. Zoals gebruikelijk staat cen-
traal het verhaal van de geboorte 
van Jezus in een stal (of was het een 
grot?), met Maria en Jozef, de os en 
de ezel, de herders met hun schapen 
en de wijzen uit het oosten. Links 
daarvan is het tafereel van Mozes in 
het rieten mandje (een arkje) afge-
beeld. Mozes en Jezus werden bei-
den direct na hun geboorte met de 
dood bedreigd: Jezus door koning 
Herodes, Mozes door de farao van 
Egypte. En beiden ontkwamen op 
wonderbaarlijke wijze. Mozes verloste 
later het Joodse volk uit de slavernij 
in Egypte, Jezus verloste ons uit de 
macht van het kwaad en de macht 
van de dood. Aan de rechterkant 

Kortgeleden zijn er werkzaamheden 
uitgevoerd op het kerkhof. Van een 
aantal graven zijn de stenen en de 
grafbedekking verwijderd. De graven 
worden nog niet geruimd. Ruiming 
van de graven zal in de toekomst pas 
geschieden op het moment dat het 
betreffende graf opnieuw wordt uit-
gegeven. 

Tevens willen wij u erop attent ma-
ken dat het onderhoud van de gra-
ven door de rechthebbenden of fa-
milie verzorgd dient te worden. Het 
onderhoud van de paden en de ruim-
te rond de graven wordt in opdracht 
van het bestuur uitgevoerd door de 
fa. Vreeker uit Hem.

Tenslotte verzoeken wij u dringend 
om een verhuizing of wijziging van 

KERST IN DE PANCRATIUS DOOR 
THEATER BONHOEFFER
Het kerstspel 2018 staat in het teken 
van nepnieuws. Het verhaal begint 
ermee dat een afgezant van God de 
geboorte van de verlosser aankon-
digt. Dat gebeurt onzorgvuldig om-
dat de boodschapper oortjes in heeft 
als hij de opdracht krijgt. De aankon-
diging wordt vervormd door de men-
sen die het nieuws doorvertellen en 
de media pikken het op. 

De geliefde zangeres Maria die het 
kind zal krijgen, zoveel is wel doorge-
drongen, wordt aan de tand gevoeld 
bij het programma Shownieuws dat 
iedere dag steevast in het avond-
schema staat van dictator Herodes. 
Die schrikt zich rot van de tijding dat 
er een koning geboren zal worden 
die zal heersen over het gebied dat 
hij regeert. Hij geeft onmiddellijk op-
dracht om zowel Maria als Jozef op 
te laten nemen in een kliniek voor 

een tomatensalade en een 
gerecht met hûtekäse. 
De maaltijd werd afgeslo-
ten met griekse yoghurt 
geserveerd met vers fruit. 
En tot besluit een heerlijk 

kopje koffie.

De jongeren van JPC heb-
ben deze avond geholpen in de be-
diening en ervoor gezorgd dat alles 
op tijd op tafel kwam. 
Geweldig jullie inzet voor Ethiopië.

MOV

staat de doop van Jezus afgebeeld; 
hij werd door Johannes de Doper 
(zijn neef) gedoopt in de Jordaan en 
daarmee begon zijn optreden in het 
openbaar. Het zijn klassieke verhalen 
met een boodschap voor vandaag. 

In de aanloop naar Kerstmis komen 
er weer ruim 3000 schoolkinderen 
kijken. Zij krijgen mooie verhalen te 
horen en zij mogen als eersten het 
wonderbaarlijke geheel zien. 

De stal is al te bezichtigen op zondag 
16, woensdag 19, zaterdag 22 en 
zondag 23 december vanaf 12.00 uur 
tot 16.00 uur.

Op Kerstavond wordt het pasgebo-
ren kindje in de kribbe gelegd en 
vanaf Kerstmis is iedereen van harte 
welkom om te komen kijken. Het is 
zeker de moeite waard om de sfeer-
volle schoonheid van de Kerststal te 
komen bezichtigen. De stal is vanaf 
Eerste Kerstdag dagelijks geopend 
vanaf 25 december tot zondag 6 ja-
nuari 2019. De openingstijd is altijd 
van 12.00 tot 16.00u

Voor meer info: 
www.stichtingkerststalstagathakerk.nl.

de rechthebbende door te geven aan 
de administratie, te bereiken via tele-
foonnummer 0251-654064 of schrif-
telijk via het parochiesecretariaat.  

Voor verdere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de beheerders: 
Wim Brakenhoff,  tel: 0251- 656262  / 
06-29206465 of Jan Borst tel: 0251-
654064 / 06-12481164 

mensen met psychische stoornissen. 
Jozef, bekend designer van meu-
belen, is geschokt door de roddels, 
maar heeft zich laten overtuigen door 
Maria dat zij hem trouw is en dat de 
baby echt een zoon van God is. In de 
kliniek beleven de twee bijzondere 
dingen met de bewoners die met hen 
meeleven en hen uiteindelijk helpen 
om uit de handen van de dictator te 
blijven. 
Op woensdag 19 december  om 
20.00 uur in de Pancratiuskerk
 

OECUMENISCHE KERSTVESPER
Uitgevoerd wordt door het Liturgie-
koor o.l.v. Jelle Jan Klinkert met gast-
zangers het kerstoratorium ‘Nieuw 
Begin’ (tekst Huub Oosterhuis, 
muziek Tom Löwenthal). 
Dit oratorium voor koor, solisten, pi-
ano en viool vertelt het Kerstevange-
lie en verhaalt van het verlangen naar 
een ‘nieuw begin’ in onze wereld 
voor Kerst. De vioolpartij draagt daar 
op een geheel eigen wijze aan bij. 
Er zijn negen delen, en het oratorium 
begint en eindigt met vragen: 
“Hoe lang nog? Waar? Waarom? Wie?
Uit de diepte
Jou roep ik
in het holste van de nacht.”

Op maandag 24 december 2018 
om 21.00 uur in de Dorpskerk.  De 
voorganger is ds. Simon Zuidema

ETHIOPISCHE MAALTIJD

KERST IN DE ST. AGATHAKERK

KERKHOF MEDEDELINGEN



PASTOOR 
Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw 
Dorpsstraat 131, 1901 EK, tel. 654797 
E-mail: pastoorkaleab@
 degoedeherdercastricum.nl

PAROCHIESECRETARIAAT 
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum 
tel. 652479 
E-mail:  pancratius@
 degoedeherdercastricum.nl
Dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur en 
vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur.

Ons websiteadres is 
www.degoedeherdercastricum.nl

Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, 
misintenties, huwelijksvieringen, overlij-
den, Eerste Communie; en uw gegevens 
als u hier komt wonen of vertrekt.

DIENSTEN IN HET WEEKEND 
EN DOOR DE WEEK
St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 
zaterdagavond om 19.00 uur
zondagmorgen om 10.30 uur
dinsdag- en donderdagmorgen 
om 09.00 uur

Elke vrijdag is de kerk open van 09.00 
- 12.00 uur. De eerste vrijdag van de 
maand is er een viering ter ere van het 
Heilig Hart om 09.00 uur. Zie voor meer 
informatie over weekendvieringen en 
feestdagen het weekendrooster.

Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen: 
ING-bank NL18INGB0000206597 of 
RABO-bank NL85RABO0311902316
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder 
Castricum

Voor uw bijdragen schoolproject Kaleab 
RABO-bank NL97RABO0311902294 of 
ING-bank NL12INGB0002210240
t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder

REDACTIE
Marja van den Brink, tel. 656 860
José Marsé, tel. 650 655
  
DRUKWERK VHP Drukkers Heemskerk

VERSPREIDING IN BAKKUM
Anneke Bijman, tel. 657 807 
VERSPREIDING IN CASTRICUM
Sjaak Tiebie, tel. 830 475  
    
De Overweg zal in 2019 verschijnen op  
14 februari, 11 april, 9 juni, 11 september, 
6 november en 18 december. 

INLEVEREN KOPIJ
Wij vragen u uw kopij in te leveren 
vóór 21 januari 2019.

Het liefst per e-mail:  
overweg@degoedeherdercastricum.nl 
of jose.marse@ziggo.nl

U kunt uw kopij ook inleveren bij het 
parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 
of Eerste Groenelaan 4.

De redactie behoudt zich overigens het 
recht voor zelfstandig wijzigingen aan 
te brengen in de aangeleverde kopij.

Alle kopij, opgenomen in de Overweg, 
kunt u digitaal teruglezen via onze web-
site waarin dus ook alle artikelen letter-
lijk worden opgenomen.

ZIE OOK ONZE WEBSITE: 
WWW.DEGOEDEHERDERCASTRICUM.NL

PAROCHIE-INFO

COLOFON

 21 oktober e 664,00
 28 oktober e 428,00
 4 november e 885,00
 11 november e 289,00
 18 november e 584,00

COLLECTEN

PAROCHIEBESTUUR HEEMSKERK, 
CASTRICUM, UITGEEST
Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab Mas-
resha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd 
voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Gerard Veldt, penningmeester

Secretariaat:
Dorpsstraat 113, 1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

LOCATIETEAM CASTRICUM
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, 
voorzitter
Piet van der Horst, 
gedelegeerd voorzitter-secretaris
Wendy van der Meer, lid
Wim Brakenhoff, lid
Marja van den Brink, lid
Yvonne Brakenhoff, lid
Mariëtte Mantel, lid

AANMELDING 
VOOR DE DOOP 

Ouders die hun kind willen laten 
dopen, kunnen contact opnemen 
met pastoor Kaleab, tel. 654797 

of email: pastoorkaleab@
degoedeherdercastricum.nl

WIJZIGINGEN
Adreswijziging of Overweg 

niet meer ontvangen of kerkbalans: 
ledenadministratie

@degoedeherdercastricum.nl

ROOSTER LITURGISCHE VIERINGEN

Wij hebben afscheid 
moeten nemen van de 
volgende parochianen:

14 nov. Aad Admiraal, 89 jaar
 Dr. Leenaersstraat 3

2 dec. Miep Borst-Twisk, 87 jaar 
 De Boogaert 37, app. 55 b

Dat zij mogen rusten in vrede

OVERLEDENEN
Zaterdag 15 december
19.00 uur

Zondag 16 december
10.30 uur

14.00 uur 

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Pastoor Kaleab
Jubilate

KERSTSAMENZANG

Zaterdag 22 december
19.00 uur

Zondag 23 december
10.30 uur

Pastoor Kaleab en Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Kapelaan Teun Warnaar
Samenzang

Maandag 24 december
17.30 uur

20.00 uur

22.30 uur
KERSTAVOND

Margo de Wolf,
Gezinsviering
De Sterretjes

Pastoor Kaleab
Cantare

Pastoor Kaleab
Gemengd koor

Dinsdag 25 december
10.30 uur
EERSTE KERSTDAG

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Woensdag 26 december
10.30 uur
TWEEDE KERSTDAG

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 29 december
19.00 uur

Zondag 30 december
10.30 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Inzinggroep

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Maandag 31 december
19.00 uur 

Pastoor Kaleab
Jubilate

Dinsdag 1 januari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Samenzang

Zaterdag 5 januari
19.00 uur

Zondag 6 januari
10.30 uur
NIEUWJAARSRECEPTIE

Pastoor Kaleab
Samenzang

Pastoor Kaleab
Gemengd koor

Zaterdag 12 januari
19.00 uur

Zondag 13 januari
10.30 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Jubilate

Diaken Marcel de Haas
Herenkoor

Zaterdag 19 januari
19.00 uur

Zondag 20 januari
10.30 uur

Pastoor Kaleab
Inzinggroep

Pastoor Kaleab
Gemengd koor

Zaterdag 26 januari
19.00 uur

Zondag 27 januari
10.30 uur

Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Cantare

Zaterdag 2 februari
19.00 uur

Zondag 3 februari
10.30 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Gemengd koor

Zaterdag 9 februari
19.00 uur

Zondag 10 februari
10.30 uur

Kapelaan Teun Warnaar
Herenkoor

Pastoor Kaleab
Jubilate

Zaterdag 16 februari
19.00 uur

Zondag 17 februari
10.30 uur

Woord- en communieviering
Diaken Marcel de Haas
Samenzang

Pastoor Kaleab
Gemengd koor


